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BAV verwerp beoogde wet in sy geheel

Diefstal word gewettig
Die voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad en
leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach, sê in
‘n dokument aan die Parlementêre ad hoc-komitee wat gemoeid is met die wysiging van artikel 25
van die Suid-Afrikaanse grondwet ten einde onteiening van die burgery se eiendom sonder vergoeding moontlik te maak, dat onteiening van eiendom
sonder vergoeding ‘n kriminele daad van diefstal is.
Mnr Breytenbach het in ‘n skerp bewoorde voorlegging aan die Parlementêre komitee geskryf dat
die wysiging van artikel 25 immoreel, illegitiem en
die misbruik van mag is.
Hy sê in sy voorlegging dat die voorgestelde wetgewing om artikel 25 van die huidige grondwet te
wysig en enige poging om onteiening sonder vergoeding te “wettig”, in sy geheel verwerp word.
Die Afrikanervolk sal sodanige wetgewing nie as
legitieme wetgewing erken nie, en sal met die middele tot hulle beskikking hulle teen die diefstal van
hulle eiendom verweer en sal nie die eienaarskap

of besitreg van persone of instansies aan wie sodanig gesteelde eiendom gegee of verkoop word,
erken nie.
Hy sê wanneer die geleentheid en omstandighede daarvoor ontstaan, sal die ontneming van
sulke eiendom omgekeer word en sal die eiendom
aan hul regmatige eienaars teruggegee word. Die
koste van sodanig omkering en skade deur die
regmatige eienaars deur sodanige ontneming
gely, sal van diegene wat daarvoor verantwoordelik was en/of daaraan meegedoen het, verhaal
word.
Lede van ŉ wetgewende vergadering wat sodanige wetgewing ondersteun, en die president
wat dit goedkeur, sal, wanneer die geleentheid en
omstandighede hulle daartoe leen, kollektief en individueel voor die gereg tot verantwoording geroep word, sê mnr Breytenbach.
Mnr Breytenbach se volledige verklaring verskyn
op bladsy 5.

Ope brief aan FW de Klerk

Die voorblad van die
IKG se verslag.

Op 2 Februarie 1990 (vanjaar 30 jaar gelede) het die destydse
staatspresident en leier van die Nasionale Party, mnr FW de
Klerk, die ingrypende aankondiging gemaak dat die ANC en
die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party ontban word, en
dat Nelson Mandela vrygelaat sou word. Sy roekelose optrede het gelei tot een van die gewelddadigste tydperke in
Suid-Afrika, terwyl die regering voortgestrompel het in ‘n onbeholpe proses van onderhandelinge met die terroristeleiers.
‘n Uiters belangrike verslag het pas verskyn, gepubliseer
deur die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis (IKG), oor dié optrede van mnr De Klerk in die jare 1990 tot 1996. Die verslag
word as ‘n ope brief aan mnr FW de Klerk gerig. Daarin word
die argumente wat hy en sy ministers destyds aangevoer het,
aan flarde geskeur. Die mite dat die oorgang van 1994 ‘n
vreedsame verandering van die politieke orde verteenwoordig, word in die ope brief skerp grondig ontleed en as vals
bewys.
‘n Volledige berig verskyn op bladsy 3.
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Dertig versetlose jare

Dit is hierdie jaar dertig jaar gelede dat FW
de Klerk sy berugte Rooi Vrydag toespraak
gelewer het, waarin hy kommuniste ontban het en terroriste vrygelaat het.
Aanvanklik was daar sterk protes. Groot
byeenkomste is gehou, maar De Klerk het
voortgegaan.
Nadat sy NP etlike tussenverkiesings
verloor het, het De Klerk ‘n referendum uitgeroep, waar hy gevra het vir ‘n mandaat
om voort te gaan met onderhandelings
met die vyand.
Die aanvanklike verset het getaan en die
kiesers het De Klerk sy sin gegee. Alhoewel hy sy belofte verbreek het deur nie die
finale produk van sy, Roelf Meyer en ander
se geknoei aan die blanke kiesers voor te
lê nie, het die volk die oorgawe aanvaar.
Aanvanklik het dit gelyk of daar hewige
verset gaan wees, maar daarvan het niks
gekom nie. So is die land gewillig oorgegee aan die vyand.
Sedertdien het die ANC stap vir stap sy Freedom Charter
begin uitvoer, en van verset het daar in wese niks gekom nie.
Telkens was daar onder nasionalistiese Afrikaners die
hoop dat die volk een of ander tyd so moeg gaan word vir
die ANC en sy korruptheid en onvermoë, dat hulle werklik
in massale verset sal kom. Maar telkens gebeur dit nie.
Daar is destyds gesê dat as die skole gevat gaan word, mense
in verset sal kom. Die skole is gevat, en niks het gebeur nie.
Die grootste mate van verset wat getoon is, is die emigrasie van Afrikaners na verskeie lande regoor die wêreld.
Die ANC gaan voort met sy planne, een vir een. Hulle is
besig met ‘n proses van ontwapening. Hoeveel van ons
mense het al hulle wapens gaan inhandig?
Tans is die proses aan die gang om die land se grondwet
te wysig om grond en ander eiendom blatant te steel.
Petisies vlieg die wêreld rond, en voorleggings word in
duisendtalle na die parlement gestuur. Skielik skaar die
land hulle agter die grondwet wat Blankes tot muishondstatus laat daal het.
Ons het reeds in baie gevalle ons werke verloor. Ons het
ons skole verloor. Ons het ons universiteite verloor. Ons het
ons vakansiedae verloor. Die land het sy Christelike basis
en karakter verloor. Ons is besig om ons wapens te verloor.
Ons staan op die punt om ons grond te verloor. Kort voor
lank gaan ons ons pensioenfondse verloor as daardie geld
gebruik gaan word om Eskom, SAL of Prasa te probeer red.
Waar gaan die streep getrek word? Daar was al hoeveel
strepe in die sand, maar van werklike verset was geen
sprake nie. En so gaan dit al dertig jaar lank aan.
Mag ons hoop dat ons darem nie heeltemal ons trots en
volksgevoel verloor het nie, en dat ons volk werklik ‘n streep
gaan trek en daarby gaan hou. Dit kan tog nie so aangaan
tot ons werklik niks meer oor het nie?
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Perspektief deur Gawie
Misleidende woordgebruik
Die gebruik van woorde in die politiek om ‘n bepaalde
indruk te skep, is niks nuuts nie. In Suid-Afrika is hierdie misleiding reeds oor dekades toegepas om bepaalde
doelwitte te bereik.
Aan die begin van die jaar het die ANC-staatshoof op
Kimberley weer gesê die land moet aan die mense van
Suid-Afrika “teruggegee” word. (Return the land to all
the people of SA). Die “teruggee” van die land regverdig dus die ANC se beleid van gronddiefstal ― of
“herstrukturering van grond sonder vergoeding”. Daarom word voortdurend gepraat van “teruggee” van die
grond.
Gawie wil tog die lesers se aandag sowat 50 jaar in
ons land se politieke geskiedenis terugneem. Dit was
mnr John Vorster wat sy afwyking van die NP se beleid
begin het met sy deténte-beleid (versagting) in SuidAfrika se internasionale verhoudings met Afrika-state.
So is dié taktiek al meer gebruik om die kiesers te
verwar en te mislei. Nou word al meer van Afrikaanses
gepraat en al minder van Afrikaners om die ras-element
uit te haal, want die Afrikaner is ‘n Blanke. Daar word
selfs van bruin Afrikaners gepraat en nie van Kleurlinge nie, want die volkselement tussen ‘n Afrikaner en
‘n Kleurling moet vernietig word.
Kyk maar na woorde soos regstellende aksie in plaas
van blanke benadeling; swart ekonomiese bemagtiging
in plaas van swart bevoordeling; gelyke indiensneming
in plaas van swart indiensneming.
Dan is daar die voortdurende plaasaanvalle. Dit is
tog inderwaarheid terroriste-moorde en -aanvalle.
Maar die ergste was die nuwe Suid-Afrika wat in
1994 voorgehou is en waarvoor die meeste blanke
kiesers “ja” gestem het. Nuwe is ‘n Bybel-woord. Die
sondaarmens moet nuut word. Hy moet hom bekeer –
‘n nuwe mens word. Nuut en nuwe het vir die Christen ‘n
positiewe betekenis. Die blanke politici wat die politieke mag weggegee het, het met hierdie misleiding
van ‘n nuwe Suid-Afrika, meeste Blankes om die bos
gelei om die nuwe Suid-Afrika te aanvaar.
Die gebruik van misleidende woorde word doelbewus
gedoen. Dit skep by die hoorder daardie onbewuste
begrip van skuld. Met die debat oor die gronddiefstal is
dit nou wéér duidelik. Gee die grond aan Afrika se mense
terug. Die aanval is dat jy dit moet teruggee, want jy,
die besitter, is die skuldige. Die wettige eienaar van die
eiendom word deur die woordgebruik skuldig verklaar.
Die aggressor, wat die eiendom steel, kom skotvry.
Gawie waarsku: let op na die vyand se woordgebruik
en harnas uself om staande by die waarheid te bly.

Politieke Oorsig
30 jaar na FW de Klerk se Rooi Vrydag-toespraak

Ope brief ontbloot die leuens
Dit is vanjaar 30 jaar gelede dat mnr FW de Klerk
sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou het
waarin aankondig het dat die ANC en die SAKP
ontban gaan word, en dat Nelson Mandela vrygelaat sou word.
Mnr Meinhard Peters, ‘n senior dagbestuurslid
van die HNP en navorser van die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis (die IKG) het sopas ‘n uiters
belangrike verslag gepubliseer oor die optrede van
mnr De Klerk in die jare 1990 tot 1996. Die verslag
word as ‘n ope brief aan mnr FW de Klerk gerig.
Daarin word die argumente wat hy en sy ministers
destyds aangevoer het, aan flarde geskeur. Die
mite dat die oorgang van 1994 ‘n vreedsame verandering van die politieke orde verteenwoordig, word
in die ope brief skerp grondig ontleed en as vals
bewys.
Die meeste van die ooreenkomste met die ANCSAKP is agter die skerms in die geheim gesluit.
By tye het die ANC onder Nelson Mandela se
leierskap onttrek en dan het hulle hul stryd van
massa-aksie en geweld in die strate voortgesit.
Sodoende is die Nasionale Party telkens afgepers
om nuwe toegewings te maak sodat die onderhandeling hervat kon word. Dit was ‘n berekende
strategie van die terroristebewegings om ‘n rewolusie in die RSA te bewerkstellig, ‘n strategie wat
deur Oliver Tambo, Mac Maharaj en Joe Slovo uitgewerk is.
Vandag, 30 jaar later, klink daar ‘n koor van kritiek op teen die dwase handeling van FW de Klerk
in sy termyn as staatspresident. Groter nugterheid
onder akademici het veral ingetree na die eeuwending en die uittrede van Nelson Mandela. Tog
het die propaganda van die “vreedsame oorgang”
en die sogenaamde “wonderwerk” voortgeduur en
regverdig FW de Klerk homself steeds. Hy verklaar dikwels dat hy dieselfde sou gedoen het as
hy weer die kans sou kry. Ook redeneer hy dat die
grondwet van 1996 ‘n goeie grondslag gelê het en
dat die bewindhebbers net versuim om dit toe te
pas. Volgens FW en die De Klerk Stigting moet
daar net teruggekeer word na die grondwetlike beginsels om ‘n stabiele en voorspoedige Suid-Afrika
te verseker.
Die verslag van die IKG verwerp FW de Klerk

se vertolking deur elke argument sistematies te
ontleed en te weerlê. Dit bevat belangrike kritiek
wat op die gepaste tyd verskyn, presies drie dekades na De Klerk se Rooi Vrydag-toespraak.
Mnr Peters was self lid van die afvaardiging van
verskillende Afrikaner-organisasies wat in 1990 ‘n
onderhoud met die staatspresident (mnr De Klerk)
aangevra het. Op 26 Junie 1990 het die gesprek
met FW de Klerk in die Uniegebou plaasgevind.
Die leier van die afvaardiging was mnr Jaap Marais, wat FW de Klerk ernstig teen die gevolge van
die hervormingspolitiek gewaarsku het. Op dié gesprek word daar in die IKG se verslag in besonderhede ingegaan. Die besoekers was verras dat
mnr De Klerk, sonder enige kennisgewing, dit so
gereël het dat die minister van polisie, mnr Adriaan
Vlok, en die kommissaris van polisie, genl Johan
van der Merwe, ook die vergadering moes bywoon.
Dit was ‘n poging om die afvaardiging te intimideer. De Klerk het die afvaardiging slegs een uur
toegelaat, en het sy eie toesprakie probeer hou
om tyd te verspil.
Die IKG se verslag haal Baron von Eschenbach
aan wat eens gesê het: Mag is plig; en vryheid is
verantwoordelikheid. Daar word ook dikwels gesê
dat vryheid voortdurende waaksaamheid vereis.
Met hierdie wysheid in gedagte, lui die verslag,
kan daar vandag gesê word dat die Afrikanerleiers
wat Suid-Afrika in 1990 regeer het, hulle plig teenoor hulle volk versaak het. Hulle het nie die verantwoordelikheidsin en politieke integriteit gehad
om die vryheid van die Afrikanervolk te handhaaf
en Suid-Afrika teen sy vyande te beskerm nie.
Die verslag word privaat versprei en kan bestel
word van die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis.
Belangstellendes kan navraag doen deur ‘n e-pos
te stuur aan: redakteur48@gmail.com.
∎ Die posadres is :
Instituut vir kultuur en geskiedenis,
Posbus 2127, Montanapark 0159,
Republiek van Suid-Afrika
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So is ons verraai (13)
Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214).

APARTHEID,
1948-1994 (4)
Uit die voorgenoemde argumente blyk dit baie
duidelik dat daar geen sprake kan wees van “onderdrukkende blankes wat daarop uit was om gedurende apartheid die swartman van sy sosioekonomiese ontwikkeling te ontneem” nie. Die
teendeel is waar: opeenvolgende apartheidsregerings het enorme bedrae geld en energie in
swart sosio-ekonomiese ontwikkeling gesteek,
soos hieronder in meer besonderhede aangetoon
word; en die oorwegings soos hierbo beskryf, het
daartoe gelei dat die aanvanklike apartheid ontwikkel het tot ŉ beleid van “afsonderlike ontwikkeling” in stede van bloot segregasie te behels
(Rhoodie).
Die anti-apartheidsaktiviste het die idee dat die
Swartman se politieke en ander aspirasies in hul
tradisionele gebiede bevredig moes word, volhardend in twyfel gebring en die tuislande voorgestel
as afgeleë lappies grond in die agterveld waarmee die stedelike Swarte nooit enige verband
gehad het nie, of alle bande lankal verbreek het.
Die realiteit was heel anders: selfs ten spyte van
die toestroming van swart arbeid na die mynbougebiede, veral sedert 1886, het sowat 75%
van die Swartes met die aanbreek van die twintigste eeu in wat later as die “tuislande” bekend geword het, gewoon. Die 1970-sensus het vir die
eerste keer ŉ effens hoër persentasie Swartes in
blank Suid-Afrika as wat in die tuislande voorkom,
aangetoon, maar slegs indien trekarbeiders ingetel is. Wanneer die trekarbeiders in Suid-Afrika vanuit ander Afrikastate buite rekening gelaat is, was
daar steeds ŉ goeie balans tussen die getal Swartes
wat teen 1970 binne en buite die tuislande
gewoon het (Departement van Inligting: 53).

Rassistiese houdings
Alhoewel die beginsel van groepsbehoud meestal
van die positiewe perspektief van behoud sonder
degradering van ander groepe uitgegaan het, soos
4
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hierbo aangetoon, moet ŉ mens erken dat daar in
suidelike Afrika, (soos in ander multikulturele gemeenskappe) wit sowel as nieblanke gemeenskappe nie ontdaan was van ŉ gesindheid om op
mekaar neer te sien nie. Dit blyk duidelik uit die
volgende aanhaling uit die blad “Indian Opinion”
van 1905, geskryf deur ŉ Indiër aktivis, ene Mahatma Ghandi: “One can understand the necessity of registration of Kaffirs who will not work, but
why should registration be required for... Indians
who have become free...?”
Dieselfde Ghandi het ook in 1905 só geprotesteer
teen Swartes wat toegelaat was om in ŉ Indiërwoongebied te vestig: “Why, of all places in Johannesburg, the Indian location should be chosen for
dumping down all Kaffirs of the town, passes my
comprehension... About this mixing of the Kaffirs
with the Indians I must confess I feel most strongly. I think it is very unfair to the Indian population...
an undue tax on even the proverbial patience of
my countrymen” (Aangehaal in Du Preez: 51).
Met die soort swart/wit geskiedenis waarop die
Boer in 1948 teruggekyk het, het Ghandi ongetwyfeld nie alleen gestaan in sy afkeer van Swartes
nie. Die motivering vir die Boere-Afrikaner se
beleid en gedrag ten opsigte van die Swarte, was
egter nog altyd selfbehoud eerder as haatdraendheid. Dit kom duidelik na vore uit die feit dat hulle
nooit die Negroïede volke hier uitgeroei het, soos
ander Blankes elders in die wêreld met die inheemse bevolkings gedoen het nie — dít, ten spyte
van die geweldige verliese in lewens en eiendom
wat hulle deur die eeue aan die hand van die
Swartes gely het.

Apartheid gemeet aan die ANC-houding
Die motivering van selfbehoud eerder as haatdraendheid is ook geïllustreer deur die gedrag van
apartheidsleiers teenoor Swartes. Gedurende die
ganse bewind van die Nasionale Party sedert 1948
het nie ŉ enkele een van sy parlementariërs —
van die Eerste Minister tot junior agterbankers —
Swartes belaster soos Ghandi gedoen het nie; om
nie eers te praat van openbare aanhitsing tot
volksmoord soos wat Zuma op 8 Januarie 2008
tydens die honderdjarige bestaan van die ANC op
Bloemfontein gedoen het nie:
(Vervolg op bladsy 6)

Politieke Oorsig
Onteiening van eiendom
sonder vergoeding is diefstal
Die voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad en leier van
die HNP, mnr Andries Breytenbach, se kommentaar oor die
wysiging van artikel 25 van die Suid-Afrikaanse grondwet aan
die Parlementêre ad hoc-komitee is op 29 Januarie aan die
komitee in sowel Afrikaans as Engels gestuur. Mnr Breytenbach se kommentaar is ook in Duits vertaal. Die kommentaar is in
enige van die drie tale by die HNP verkrygbaar.
Mnr Breytenbach se volledige kommentaar lui soos volg:
Aan: Mnr. V. Ramaano, 3de Vloer, Pleinstraat 90,
Kaapstad, 8000
E-pos: section25@parliament.gov.za.
Geagte mnr Ramaano,
In antwoord op die uitnodiging van die ad hoc-komitee gemoeid
met die wysiging van artikel 25 van die grondwet, om skriftelike
voorleggings oor die Konsep Konstitusie Agtiende Wysiging
Wetsontwerp (Draft Constitution Eighteenth Amendment Bill [B
– 2019]) te maak, word die onderstaande kommentaar aan u
voorgelê vir kennisname en oorweging:

Mnr Andries Breytenbach

Voorlegging deur die Boere-Afrikanervolksraad oor die konsep wetsontwerp vir die wysiging
van artikel 25 van die Suid-Afrikaanse Grondwet
(Draft Constitution Eighteenth Amendment Bill [B – 2019])
1
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4
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NADEMAAL ontneming van eiendom wat aan iemand anders behoort, sonder die eienaar se goedkeuring en/of sonder om die eienaar billik daarvoor te vergoed, ŉ kriminele daad van diefstal is;
EN NADEMAAL misdaad nie gelegitimeer kan word deur wetgewing wat die owerheid magtig om
die burgery se eiendom te steel, deur die parlement te stoomroller nie;
EN NADEMAAL sodanige wetgewing illegitiem en immoreel is;
EN NADEMAAL regerings wat nogtans sodanige wetgewing op die wetboek plaas, onverantwoordelik en misdadig optree, hulle gesag misbruik, die vrede bedreig, geregtigheid misken en die
bevolking terroriseer;
EN NADEMAAL sodanige regerings van die nasionale en internasionale toneel verwyder behoort
te word;
EN NADEMAAL regerings wat die burgery se eiendom steel, soos enige ander misdadiger tot verantwoording geroep moet word vir hulle optrede;
EN NADEMAAL sodanige wetgewing deur die Boere-Afrikanervolk beskou word as ŉ kwaadwillige
daad van uiterste vyandigheid téén, en provokasie van die Afrikanervolk (en trouens elkeen wat nie
die beginsels van kommunisme onderskryf nie);
EN NADEMAAL diefstal van ŉ volk se eiendom — veral grond — deur volksvyandige magte en owerhede telkens in die geskiedenis tot oorlog en bloedvergieting gelei het;
EN NADEMAAL elke volk geregtig en verplig is om sy grond en ander eiendom teen so ŉ vergryp
met die middele en vermoë tot sy beskikking te verdedig;
(Blaai om)
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Onteiening van eiendom
Van bladsy 5
DERHALWE VERKLAAR ONS, die Boere-Afrikanervolksraad namens die deel van ons volk
wat ons in ŉ volkseie demokratiese verkiesing tot die amp verkies het en/of as hulle verteenwoordigers in hierdie saak beskou, en almal wat hierdie kommentaar onderskryf, soos volg:
1. Ons verwerp die voorgestelde wetgewing om artikel 25 van die huidige grondwet te wysig en enige
poging om onteiening sonder vergoeding te “wettig”, in sy geheel;
2. ons sal sodanige wetgewing nie as legitieme wetgewing erken nie, en sal ons met die middele en
metodes tot ons beskikking teen die diefstal van ons eiendom verweer;
3. ons sal nie die eienaarskap of besitreg van persone of instansies wat eiendom kragtens die onderhawige wetgewing vat of aan wie sodanig gesteelde eiendom gegee, verkoop of op enige ander
wyse toegewys word, erken nie;
4. ontneming van ons eiendom wat met staatsmag uitgevoer word, sal, wanneer die geleentheid en
omstandighede daarvoor ontstaan, omgekeer word deur die eiendom aan hul regmatige eienaars
terug te gee. Die koste van sodanige omkering en skade deur die regmatige eienaars deur sodanige ontneming gely, sal van diegene wat daarvoor verantwoordelik was en/of daaraan meegedoen het, verhaal word; en
5. lede van ŉ wetgewende vergadering wat sodanige wetgewing ondersteun, die president wat dit
goedkeur, en amptenare wat dit uitvoer, sal, wanneer die geleentheid en omstandighede hulle daartoe leen, kollektief en individueel voor die gereg tot verantwoording geroep word, en elkeen van
hulle sal persoonlik vir die koste van sodanige litigasie aanspreeklik gehou word.
Onderteken op hierdie 29ste dag van Januarie 2020 te Rayton namens en in my hoedanigheid as Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad.
NS: Die Afrikaanse teks is die amptelike teks van hierdie kommentaar.
Andries Breytenbach
29 Januarie 2020

So is ons verraai
Van bladsy 4
“Come together all the winners
We are going to shoot them
With the machine gun
They are going to run
We are going to shoot them
With the machine gun
They are going to run
You are a Boer
We are going to hit them
And you are going to run
Shoot the Boer
We are going to hit them
And you are going to run
We are going to shoot them
With the machine gun
They are going to run
Shoot the Boer
the Cabinet will shoot them
With the machine gun
Shoot the Boer...”
(https://www.youtube.com/watch?v=6fzRSE¬¬ p1Ys).
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In skrille kontras met hierdie openlike rassistiese
haatkampanje wat Zuma voer teen medelandsburgers wat as belastingbetalers mildelik tot sy uitspattige lewenswyse bydra, het opeenvolgende
NP-regerings en -leiers op ŉ fatsoenlike wyse van
Swartes gepraat. Aanvanklik is daar na hulle as
“Bantoes” verwys (dit beteken “mense” in hulle eie
taal). Die internasionale stortvloed van propaganda teen Apartheid Suid-Afrika was egter so belaglik en heftig dat die Swartes se eie woord vir
“mense” uiteindelik ŉ rassistiese konnotasie verwerf het en die woord “Bantoe” uiteindelik uit die
amptelike terminologie weggelaat is.
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Woord en
wêreld
Dien God met al jou krag

Dié Land
is ons Land!
Nommer 19

Deut 6:5: Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou
hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Botsing met die Basoeto’s

Die Bybel en die Wet van God leer ons om “die Here jou God
lief te hê”.
Ons praat dikwels, of ons hoor mense praat van “die goeie
ou dae”. Wat was hierdie goeie ou dae?
Ons het geleef as burgers met ‘n Christelike regering. Die
regering en die kerk het ‘n eenheid gevorm ― anders gestel:
hulle het dieselfde lewenswyse en beginsels voorgestaan.
Die winkels was nie op Sondae oop nie en die publiek kon
nie op Sondae inkopies doen nie. Daar was wette wat winkels
verbied het om Sondae oop te wees omdat die Sondag die
rusdag was: “die sewende dag is die dag van die Here, dan
mag jy geen werk doen nie...”
Sondae het ons kerk toe gegaan om na die Woord van God
te luister en ons het ons kerkklere aangetrek. Ons het elke
dag huisgodsdiens gehou. Ons het tyd gemaak vir God en Sy
Woord.
Mettertyd is dié landswette afgeskaf. Die hele lewe het ‘n
kits-lewe geword: kitskis, kitskoffie en kits-inligting. Ook die
geloofslewe moes vinniger word. Ons word oorval met kort en
oppervlakkige (dikwels vals) godsdienstige boodskappies.
Ons gaan nie meer kerk toe nie. Ons maak nie meer tyd vir
God en Sy woord nie.
God sê: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart
en met jou hele siel en met al jou krag. Dit is die eerste gebod.
Laat ons dit opnuut besef, ook in die moderne gejaagde kitswêreld. Elke mens het steeds ‘n keuse, maar ook ‘n plig. Ons
kan kies: kies vir God of teen God. Ons móét kies. Ons het as
Christengelowiges die plig en verantwoordelikheid om tyd te
maak vir God of om uit te stel ten gunste van die wêreld daarbuite. As ons waarlik glo, sal ons ons vashou aan die Christelike beginsel en ‘n Christelike lewe.
Laat ons besef die mens is van God afhanklik vir sy hele
bestaan. God is NIE van die mens afhanklik nie. Ons moet in
dankbaarheid lewe: dankbaarheid vir God se liefde en genade―
daarom gehoorsaam ons Hom en sy gebooie in afhanklikheid
van God.
Liefde vir God beteken nie dat ons iets moet terugkry nie ―
ons word nie beloon nie. Ons het Hom juis lief omdat hy ons
liefhet en in Sy liefde alles gee wat ons nodig het. Dien Hom
met jou hele hart en siel en met al jou krag.
Vertrou op die Here. Ook in ons volkslewe. Hy sal voorsien.
In Sy genade en liefde sal God ook ons volk se gebede verhoor: dien Hom met jou hele hart en siel en al jou krag.

Met die totstandkoming van die verdrag tussen
Mosjwesjwe en die Britte in 1843 is die Voortrekkers
tussen die Oranje- en Caledonriviere onder Basoetogesag geplaas. In 1845 is bepaal dat Boere hier
grond kon koop. Met die uitroep van die Oranjerivier
Soewereiniteit in 1848, is hierdie gebied daarby ingesluit. Dit was dus Blanke gebied. Die Wardenlyn
wat in 1849 vasgestel is, het geloop vanaf die samevloeiing van die Oranjerivier en Kornetspruit oor Vegkop en Leeukop tot by Jammerbergdrif. Mosjwesjwe
het hierdie grens nie erken nie, en die Britte by Viervoet en Berea verslaan. Na die Bloemfonteinse Konvensie het die Vrystaat die Wardenlyn gehandhaaf.
Die eerste Vrystaatse president, JP Hoffman, het ŉ
paaibeleid probeer volg en in 1855 aan Mosjwesjwe
ŉ vaatjie kruit geskenk. Dit het hom die presidentskap gekos. Intussen het veediefstalle voortgeduur
en het die Basoeto’s steeds nie die Wardenlyn erken
nie. Die eerste Basoeto-oorlog van 1858 het onbeslis
geëindig. Sir George Grey het met die Eerste Verdrag van Aliwal-Noord bemiddel. Die Vrystaters
moes ŉ deel van die Caledonrivier afstaan, en ŉ
nuwe grens het gestrek van Wilgebosch-spruit tot by
die Oranje. Die grens in die noorde was egter vaag.
In 1864 het sir Philip Wodehouse die Winburg-Harrismithlyn in die guns van die Vrystaters aangewys.
Die probleme was egter nie oor nie, en in 1865 het
die tweede Basoeto-oorlog uitgebreek. Ten spyte
van die heldedood van Louw Wepener, het die Vrystaters onder genl. Fick die oorhand gekry en in 1866
die Basoeto’s tot onderwerping gedwing. In dieselfde jaar is tydens die Verdrag van Thaba Bosigo
die hele Verowerde Gebied by die Vrystaat ingelyf.
Net ŉ jaar later het die derde Basoeto-oorlog uitgebreek, want die Basoeto’s wou nie uit die Verowerde Gebied padgee nie. Die Vrystaters het so
voorspoedig gevorder dat Wodehouse Britse hulp
ingeroep het, en in 1868 is Basoetoland deur hulle
geannekseer. ŉ Jaar later is die Tweede Verdrag
van Aliwal-Noord gesluit waarvolgens die Vrystaat
142 plase in die verowerde gebied aan die Basoeto’s moes teruggee. Die grens het geloop al
langs die Caledonrivier tot by Jammerbergdrif en
vandaar tot by Kornetspruit.
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50 jaar koersvas en strydvaardig

Die Afrikaner

1970

1971

Die Afrikaner is die mondstuk van die Herstigte Nasionale Party en is vanjaar vyftig jaar oud.
Hierdie geëerde blad is in 1970 gestig met die
taak en opdrag om die standpunte van die Afrikanervolk uit te dra. Dit was bestem om nie net die
boodskap en beleid van die HNP uit te dra nie,
maar om Afrikanerskap en Afrikanernasionalisme
onverdund te propageer.
Die eerste uitgawe het op 16 Januarie 1970 op
straat verskyn. Toe die HNP besluit het om ‘n eie
koerant uit te gee, is dr Willie Lubbe, wat voorheen
die redakteur van Die Kerkbode was, as die eerste
redakteur aangestel. Sy assistent was mnr Beaumont Schoeman wat in daardie stadium by Hoofstad in diens was. Mnr Schoeman was in die
koerantwese in Suid-Afrika bekend as een van die
mees gesoute verslaggewers.
Die Afrikaner het nie gehuiwer om die skandale
en beleidsafwykings van die NP te openbaar nie.
Die gevolg was dat Die Afrikaner by die publiek
verdag gemaak is. Daar is dikwels verwys na die
“smeertaktiek” van dié koerant. Die geskiedenis
het egter Die Afrikaner korrek bewys.
Na die algemene verkiesing in 1970 het ‘n aantal dagbestuurslede uit die HNP bedank. Dr Lubbe
(redakteur) was een van dié manne. Hy het ook
as redakteur bedank. Mnr Schoeman het die redakteurskap oorgeneem. Onder sy leiding is die
grondslag en tradisie van Die Afrikaner gelê. Een
van die persone wat toe ‘n sleutelrol by die koerant gespeel het, was mej Hannetjie Beetge, later
mev Prinsloo.
Mnr Schoeman was redakteur van 1970 tot
1983. Na sy uittrede het mnr Boer Putter vir ‘n baie
kort tyd redakteur geword. Hy is in 1983 opgevolg
deur mnr ZB du Toit tot 1987. Na mnr DuToit het
mnr Hannes Ferguson redakteur geword. Mnr Ferguson was veral kundig wat die landbou in SuidAfrika betref. Na sy aftrede in 1995 het hy op die
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2017

2019

ouderdom van 80 jaar sy dotorsgraad verwerf. Dr
Jakkie Basson het hom opgevolg en was van 1995
tot 2006 die redakteur waarna mnr Henk van de
Graaf tot in 2008 redakteur was.
Mnr Ray Wagner het in Februarie 2008 die redakteurskap oorgeneem tot met sy afsterwe op 31
Maart 2012 toe dr Müller Pretorius redakteur geword het. Saam met hom het mej Anita Morkel ‘n
sleutelrol by die koerant gespeel. Sy was baie
goed taalvaardig en kon vinnig produseer.
In Julie 2014 het Die Afrikaner in tydskrif-vorm
verskyn. Mnr Meinhard Peters was die redakteur
en het die redakteurskap in September 2016
neergelê. Mnr Henk van de Graaf het toe teruggekeer as redakteur. Hy was dus redakteur van Die
Afrikaner in koerant- sowel as tydskrif-vorm.
Toe die posdiens in Suid-Afrika teen die middel
van 2018 totaal in duie gestort het, was dit nie finansieel die moeite werd om teen die hoë drukkoste en duur posgeld met Die Afrikaner op die
gewone manier voort te gaan nie. Daar is toe besluit om die blad slegs in elektroniese formaat te
versprei. Dit het op 1 Maart 2019 in werking getree.
Mnr Louis van der Schyff is toe, naas sy pligte as
hoofsekretaris, ook as redakteur aangestel.
Oor die jare is verskeie spog- en herdenkingsdinees tot eer van Die Afrikaner aangebied. Op
dié manier het die HNP sy waardering vir die koerant en sy redaksie getoon.
Die Afrikaner gaan steeds voort. U het dit nou
in u hand of u lees dit op u rekenaarskerm. Ons
skryf nie oor die nuus van die dag nie ― juis nie,
omdat die nuus van die dag hoofsaaklik ANCnuus is. Ons gaan voort as ‘n strydblad vir die Afrikanervolk en die Witman. Ons boodskap is steeds
dié van Afrikanernasionalisme, volkstrots en die
vryheid van ons volk.
(Uittreksel uit die HNP Gedenkalbum: ‘n Politieke
voëlvlug oor vyftig jaar)

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
HNP GEDENKALBUM

Lees in hierdie gedenkalbum hoe die politieke oorgawe
aan die ANC plaasgevind het.
■

Wie was die belangrikste rolspelers wat die politieke mag aan ‘n swart
kommunistiese bewind weggegee het?

■

Lees hoe dié vernietigende politieke proses gestuit kon word.

■

Vergewis uself van die feite hoe die HNP gewaarsku het en van die HNP se pogings
om die politieke oorgawe aan die ANC te stuit.

► Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye.
Dit is op 115gm glanspapier gedruk met
‘n groot aantal kleurfoto’s.
► Die koste is R590 per boek. Posgeld is R100.
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* Akkommodasie in Upington.
* Gratis parkering op perseel.
* Elke kamer is toegerus met ’n platskerm TV en
’n ketel.
* Alle kamers het bad- of stortgeriewe.
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Robey Leibbrandt, A.Blake

Gaan Suid-Afrika Oukei wees?, Jan-jan Joubert

’n Epiese reis in ’n klein seiljag van Frankryk tot aan die Namakwaland kus gedurende die Tweede Wêreldoorlog, sabotasiepogings en planne om Eerste Minister Jan Smuts in ’n
sluipmoord om die lewe te bring . . . In die vroeë 1940’s is die
Suid-Afrikaanse publiek aangegryp deur die uitdagende optrede van die Olimpiese bokser en swaargewigkampioen
Robey Leibbrandt. 240 p., SB, R260

Met die ANC se oorwinning in die 2019-verkiesing
staan president Cyril Ramaphosa sterker as ooit. Hy
kan nou sy beloftes om korrupsie in die regering uit te
roei, uitvoer. Of nie? Wat is die kanse dat hy sukses
gaan behaal, en wat beteken dit vir Suid-Afrika en sy
mense? Hoe lyk ons toekoms in Suid-Afrika met uitdagings soos die EFF se rooi gevaar, die gronddebat en
rassespanning? Gaan Suid-Afrika te midde van al die
woelinge staande bly? 232 p, SB, R290

The Ten Commandments, P.Hammond

Wie is die Skuldiges?, Harm Oost

“To those who would argue that God does not exist, read this Die binne-inligting oor die Rebellie van 1914, geskryf
book and each page will reveal that God not only exists, but in opdrag van genl. De Wet deur sy sekretaris Harm
He knows you better than you do. Can a single book change Oost, 403 p, SB, R180.
a person and an entire nation? This one can!!” Todd Friel,
Wretched Radio and TV.
138 p., SC, R88

Asterix en Cleopatra R. Cosciny, A.Uderzo
Nr 6 in die reeks. Almal in keurige Afrikaans.
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R130 elk
Oa.
Asterix, die Galiër
Asterix en die Gote
Asterix en die Feesmaaltyd
Asterix en die Goue Sleutel
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